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ค ำน ำ  
 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 

2559) ฉบับนีเ้ป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สังเคราะห์จากการประชุมสัมมนา ทบทวนบทบาท ภารกิจ

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิใน 

สภามหาวิทยาลัย ข้อสังเกตจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557) ให้มคีวามสมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงนโยบาย

การพัฒนาประเทศด้านการจัดการศึกษา ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย 

ช้ันน าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ได้อย่างแท้จริง นักศึกษาและบัณฑิตเป็นคนดี  

เป็นก าลังส าคัญของท้องถิ่น ประเทศชาติ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการบนพื้นฐาน

กรอบแนวคิดที่ส าคัญคือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ไว้ในมาตรา 7 และภาระหน้าที่ในมาตรา 8 กรอบแนวคิดและปรับตัวให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงระดับชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 

– 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2565)  

และพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้

จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้า ความร่วมมือ ร่วมใจ

ของบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะช่วยให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ตอ่ไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร  
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

ที่มเีป้าหมายยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลติและพัฒนาบุคลากรที่มคีุณภาพ สามารถ

ปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ

นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและ

เครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพ 

เชิงระบบ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีวิสัยทัศน์ 

“เพื่อให้อุดมศึกษาไทย มุ่งตอบสนองแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ตลอดจนเตรียมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน” และแนวทางการพัฒนาตามแผน

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา

ประเทศว่า “ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมี 

พันธกิจการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจ สังคมและสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีแนวคิด 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลางและภาคีการพัฒนา 

มสี่วนร่วมทุกขั้นตอน สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 

2570 “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่น 

ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง 

มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทร 

ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค

และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” และเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community: AC) ใน พ.ศ. 2558 นีใ้นทุกมิติ  

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557) โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม 

แผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งศึกษา

จากสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ 
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ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  มหาวิทยาลัยได้ 

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรใ์นการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร ์คอื 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความ

ต้องการของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการ

เรียนรู้ และเครือขา่ยความรว่มมอืทั้งในและตา่งประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการ

วิชาการ และน าผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึก ในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เชิดชูและสืบสานภูมิปัญญา

ท้ อ งถิ่ น  ร วมทั้ ง มี ส่ ว น ร่ วม ในกา รบริ ห ารจั ดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ 

โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจ ข้อที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู 

บุคลากรทางการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นความเป็นเลิศด้านภาษา และประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการบริการวิชาการ เป็นจุดเน้นของการ

ด าเนนิงานตามแผนฉบับนี ้แผนยุทธศาสตรน์ีก้ าหนดเป้าประสงค์ไว้ 15 เป้าประสงค์ 49 ตัวชี้วัด

และเพิ่มความชัดเจนในการด าเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน คุณภาพของการจัดการศกึษานอกที่ตั้ง การด าเนินงานตามนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัย



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) ง 
 

หนึ่งจังหวัด การเตรียมการเป็นสถาบันในก ากับและการย้ายการจัดการศึกษาไปวิทยาเขต 

สะลวง - ขีเ้หล็กให้มากขึ้นกว่าที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์เดิม 

  แผนยุทธศาสตรฉ์บับนี้ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน

การประชุมครั้ งที่  2/2555 เมื่อวันที่  5 มกราคม 2555 และผ่านความเห็นชอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ...../2555 เมื่อวันที่ ........................2555 



 

บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การวางแผนยุทธศาสตร์  หรือ  การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของ

มหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนด

สภาพการณ์ในอนาคตที่ตอ้งบรรลุและก าหนดแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้าน

อย่างเป็นระบบ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดนิ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี และ

มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2555-2558 และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งได้ก าหนดให้ส่วนราชการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุนโยบายการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย 

และทรัพยากรอื่นที่ตอ้งใชเ้สนอต่อรัฐมนตรเีพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป  

ดังนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจนและทุกหน่วยงานมีการ

ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายที่ได้รับมอบหมาย

จากสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่จึงได้ก าหนดให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2555 - 2559) ขึน้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ประกอบด้วย ประเด็น

ยุทธศาสตร ์/ เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ และตัวชีว้ัดที่ครอบคลุมนโยบายที่ได้รับมอบหมายทุกระดับ 

2. เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของมหาวิทยาลัย ที่สามารถน ามา

ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อน ากรอบของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงานในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

4. เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย 

 

1.3 การด าเนนิงานการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 

1.3.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

1. จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ทบทวนและ

วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาชาติ เพื่อบูรณาการความเชื่อมโยง และจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. จัดประชุมทบทวนผลประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS และก าหนดค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

3. จัดประชุมพิจารณาจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้าน

วิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 

4. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบในภาพรวม และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบ

ร่วมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการให้มีคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในรายละเอียด แล้วน าเสนอกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ที่เหมาะสม โครงการริเริ่มเพื่อด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์  

กองนโยบายและแผนด าเนนิการปรับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

5. กองนโยบายและแผนน า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่

เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจได้ร่วมแสดง

ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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6. จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 

1) การประเมนิสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2) วิสัยทัศน ์และพันธกิจ  

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4) เป้าประสงค์ 

5) กลยุทธ์ (มาตรการ) 

6) ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

7) เป้าหมายของตัวชี้วัดในระยะเวลา 5 ปี 

8) กิจกรรม/ โครงการริเริ่ม 

9) ผูร้ับผิดชอบ 

7. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 

2559) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

8. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 

2559) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

3 
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บทที่ 2 

การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่
 

 การประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ใช้ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นการทบทวน

สภาพการณ์เดิมที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2554”ขั้น ในระหว่าง

วันที่  17-18 กันยายน 2554 โดยมีผู้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 49 คน 

ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก/กอง  

รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองและผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้ให้ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย จากนั้นได้น าเสนอผลสรุปการประเมินให้

บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น เพื่อน าไปใช้ประกอบในการจัดท า 

แผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 การประเมนิสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ เป็นการศกึษาผลกระทบ 

ใน 2 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1  ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 

ด้านที ่ 2 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายใน หรือขีดสมรรถนะภายในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

 

2.1 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 ด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านสังคม 

 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านการบริหาร 

 ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
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 2.1.1 ปัจจัยด้านสังคม 

 สังคมยุคโลกาภิวัตน์ เป็นสั งคมแห่งสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าและ

ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และ

เทคโนโลยีของมัลติมิเดีย ท าให้สังคมมีการสื่อสารและรับรู้ถึงกันอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทั้งใน

ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก สังคมการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก อันส่งผล

โดยตรงต่อการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องมีการ

บริหารจัดการที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี ที่สามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกได้  ปัจจัยทางสังคมที่อาจส่งผลต่อการจัดการศึกษา

ได้แก่ 

1) ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ประกาศเป็นประชาคมแห่งอาเซียน  ท าให้เกิด

ความเป็นเสรีในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเป็นเสรีในด้านการจัดการศึกษา  ซึ่งประเทศสมาชิกใน

กลุ่ม  สามารถจัดการศึกษาในทุกประเทศของกลุ่มได้อย่างเสรี  ดังนั้นการจัดการศึกษาใน

ทศวรรษหน้าจะมีการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งในและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมี

คุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถด ารงตนได้อย่างมั่นคง 

2) นโยบายของรัฐมุ่ ง ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ และให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ สามารถด าเนินการโดยอิสระ สามารถ

พัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการที่อยู่ภายใต้

การก ากับดูแลที่ดีของสภามหาวิทยาลัย  

3) กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอกรวมทั้งการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

อุดมศกึษา ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน โดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้จัดระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ปกครองได้ทราบ

และพิจารณาเพื่อการสมัครเข้าศึกษา  ดังนั้นจึงมีเพียงมหาวิทยาลัยที่ผู้ปกครองหรือนักเรียน

เห็นว่ามีคุณภาพ นา่เชื่อถือ และคุม้ค่าต่อการเข้าศกึษาเท่านั้นที่จะมีนักศึกษาสมัครเข้าศกึษา 

4) นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและนโยบายการให้กู้ยืมเงินทาง

การศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน  ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาที่มีฐานะยากจน

สามารถเข้าศึกษาได้จ านวนมากขึ้น  รวมทั้งสามารถเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้

หลากหลายมากขึ้น การแขง่ขันดา้นการรับนักศกึษาจะสูงขึ้น ด้วยเช่นเดียวกัน 
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5) รัฐได้มกีารถ่ายโอนการปกครองสู่ท้องถิ่น  ท้องถิ่นมีบทบาทในการปกครอง

ตนเองมากขึ้นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมีส่วนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการแก่ท้องถิ่น 

6) สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน  พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนแปลงของ

บรรยากาศโลก เป็นปัญหาวิกฤติที่ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใ่นฐานะสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบทบาทและเป็น

ผู้น าในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  การลดภาวะโลกร้อน และการศึกษาเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

7) ปัจจุบันสังคมได้ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญาสากลสูงยิ่ ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น จึงต้องมีบทบาทในการรักษาและส่งเสริม  

ภูมปิัญญาท้องถิ่นในทุกด้าน 

8) สังคมยุคโลกาภิวัตน์ เป็นสังคมที่เน้นการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ กระแส 

โลกาภิวัตน์ตะวันตกได้ถาโถมสู่สังคมไทย  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม  

ด้านการบริโภค สังคมฟุุมเฟือย เน้นวัตถุมากกว่าจติใจ ท าให้สังคมไทยเสื่อมโทรมเมื่อเทียบกับ

อดีต สังคมอาจเต็มไปด้วยอบายมุข อันจะส่งผลต่อการด ารงชีวิตในระหว่างการศึกษาของ

นักศึกษา 

9) สังคมทุกระดับมีความตื่นตัวและให้คุณค่ากับการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูง  

ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาและผู้ที่ท างานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนมากขึ้น เมื่อ

เทียบกับจังหวัดอื่นนักศึกษาและผู้ท างานที่เข้ามาศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มีแนวโน้มจะ 

ไม่ลดลง มหาวิทยาลัยต้องมแีผนรองรับกลุ่มเปูาหมายนี้อย่างชัดเจน 

10) จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน นักเรียน 

นักศึกษาต่างมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น  

ทั้งนีร้วมทั้งนักศึกษาต่างชาติดว้ย 

11) สภาพสังคมไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม  

ปัญหาการขยายตัวของยาเสพติดในวัยรุ่น  มีสถานเริงรมย์ที่ล่อแหลมต่อการระบาดของยาเสพ

ติดและการกระท าที่ไม่สงบสุขของสังคม ความเสื่อมทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม รัฐได้พยายาม

ก าหนดเป็นนโยบายที่จะจัดระเบียบสังคม เพื่อเข้มงวดเกี่ยวกับอายุของผู้เข้าใช้บริการ รวมทั้ง

ปราบปรามการขยายตัวของยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย 3D ในสถาบันการศึกษา 
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12) สังคมมคีวามแตกแยกในเชิงความคิด  ท าให้เกิดความขัดแย้งในประชาคมทั้ง

ในระดับท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ จึงเป็นบทบาทและความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ต้องมีส่วนในการสร้างเสริมความปรองดองให้เกิดขึ้นใน

สังคมไทย  และสง่เสริมประชาธิปไตย 

13) การปฏิรูปการศกึษารอบที่ 2 รัฐบาลมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และแนวคิด 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัยของนายแพทย์ประเวศ วะสี 

ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ 

14) นโยบายรัฐด้านการศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ที่ดรีะหว่างประเทศเพื่อนบ้าน  

15) ข้อมูลจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) กลุ่มประชากร

ผู้สูงอายุของโลกมีมากขึ้น โลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) อย่างรวดเร็ว

ภายในปี 2568 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 14.4 ล้านคน 

16) การพัฒนาประเทศตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมคนไทย

ให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการตั้งถิ่นฐานที่สอดคล้องกับสหภาพและโอกาสของพื้นที่ พัฒนา

คุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต เสริมสรา้งค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ด ี 

17) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เร่งการปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็น

วิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ และ

สนับสนุนด้านทุนการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการเมื่อส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

ครูพันธุ์ใหม ่ท าให้สถาบันการผลิตครูตอ้งเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาสายครุศาสตร์เพื่อรองรับ

ความสนใจของนักศกึษาจ านวนมากที่เข้ามาศกึษา 

18) นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมของรัฐบาล 

เร่งสรา้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
 

 2.1.1.1 ประเด็นโอกาสทางด้านสังคม 

1) การ เปลี่ ยนแปลงสู่ ประชาคมอาเซียน  จึ ง เป็น โอกาสของ

มหาวิทยาลัยที่จะสามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาปฏิรูปครูและยกฐานะ

ครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
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นานาชาติสอดคล้องกับพันธกิจ 

3) นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมเร่ง

พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้โดยพัฒนาความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ

สอดคล้องกับพันธกิจ 

4) รัฐขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีผู้ที่สนใจเรียนเพิ่ม

มากขึ้น ย่อมท าให้มีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ท าให้

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

2.1.1.2 ประเด็นอุปสรรคทางด้านสังคม 

1) เชยีงใหม่เป็นจังหวัดที่มมีหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน

ท าให้เกิดการแข่งขันสูงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มจ านวนนักศึกษา  

2) นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนฟรี  15 ปีของรัฐ และ

ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้อง

จัดสรรงบประมาณให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและงบประมาณแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น  จึงท า

ให้สถาบันการศกึษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน้อยลง  

 

 2.1.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชาคมในสังคม  

เศรษฐกิจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ปัจจุบันโลกมีการติดต่อ

ด้วยระบบสารสนเทศท าให้ปัจจัยทางเศรษฐกิจไม่ได้อยู่เพียงในสังคมตนเอง แต่เป็นสังคมที่แผ่

กระจายไปถึงภายนอกทั้งระดับประเทศและระดับโลก  ดังนั้นการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นสารสนเทศใน

การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทุกระดับ  

ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจัดการศกึษา เช่น 

1) การเปิดเสรีทางการค้าตามระบบเศรษฐกิจโลก ท าให้ระบบการศึกษาไทย

ต้องเปิดใหส้ถาบันการศึกษาต่างชาติเข้ามาจัดการศึกษาอย่างเสรี  ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเสรี

ทางการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชนในประเทศ 

2) ปัญหาทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจวิกฤตทั้งของโลกและประเทศไทย  

ท าให้เกิดการชะลอและปรับลดขนาดและก าลังคนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการ
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ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการก าลังคนในบางส่วนลดลง การผลิตบัณฑิตบางสาขาอาจไม่

ตอบสนองตลาดแรงงาน 

3) สภาวะเศรษฐกิจวิกฤต และสภาวะภัยธรรมชาติ ท าให้รัฐบาลมีความ

จ าเป็นต้องชะลองบประมาณการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่  มีนโยบายจ ากัดขนาดและ

ก าลังคนภาครัฐ  นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเพื่อปรับลด

ค่าใช้จ่ายภาครัฐ 

4) รัฐมีภาระทางด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกัน ท าให้

งบประมาณสนับสนุนการจัดการศกึษามีขอ้จ ากัด 
 

2.1.2.1 ประเด็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ 

1) บัณฑิตหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษามีความต้องการศึกษา

ต่อเนื่องหรือศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการพัฒนาอาชีพและการสร้างงานอาชีพใน

ชุมชนเพิ่มขึ้นท าให้สถาบันสามารถขยายบทบาทภารกิจการจัดการศึกษาและการบริการ

การศกึษาได้เพิ่มขึ้น  

2) ตามนโยบายของรัฐบาล ต้องการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน  

จงึเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้มากขึ้น 

3) จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการด ารงชีวิตของสังคมที่

เหมาะสมที่สุดส าหรับสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้เป็นภารกิจหน่ึงที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ท้องถิ่นได้ 

4) มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาเพื่อผลิต

บุคลากรสนองตอ่ความตอ้งการของสถานประกอบการ 
 

2.1.2.2 ประเด็นอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจ 

1) การพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลในการลงทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

จะมีข้อจ ากัดค่อนข้างสูง และจะเพิ่มขึ้นตามล าดับ  มหาวิทยาลัยต้องพึ่งพางบประมาณเงิน

รายได้และงบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มขึน้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2) ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเงินงบประมาณจาก

ภาคเอกชนและชุมชนบางสว่นจะลดลง 
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 2.1.3 ปัจจัยทางด้านการบริหาร 

 การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  การท างานเพื่อประชาชน  ท าให้รัฐจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ระบบการ

บริหารจัดการขององค์กรเป็นระบบการบริหารจัดการที่ดี  และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน  โดยรัฐบาลได้ก าหนดเป็นแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ประกอบด้วยแผนการ

ด าเนนิงานส าคัญ 5 ด้าน คือ 

1) การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวธิีการบริหารงานภาครัฐ 

2) การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ  การเงนิและพัสดุ 

3) การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล 

4) การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม ่

5) การปรับวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารงานภาครัฐ 
 

2.1.3.1 ประเด็นโอกาสทางด้านการบรหิาร 

1) มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจัดการได้ด้วย

ตนเอง ท าให้มีความคล่องในการบริหารจัดการ การจัดตั้งงบประมาณ รวมทั้งการใช้จ่าย

งบประมาณให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด  เพิ่มขึ้นตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน โดยการจัดสรรงบประมาณแบบเหมารวมในระดับหนึ่ง 

2) การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงาน ทั้งด้านการก าหนดภาระงาน การสร้างแรงจูงใจ  รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ 

ย่อมจะส่งผลใหส้มรรถนะการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ได้ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นโอกาสให้

มหาวิทยาลัยเร่งพัฒนาคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

4) นโยบายการปฏิบัติราชการตามที่มหาวิทยาลัยได้ท าค ารับรองปฏิบัติ

ราชการไว้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เป็นแนวทางที่สร้างเสริมให้มหาวิทยาลัย

มีระบบการบริหารจัดการที่ด ีรวมทั้งการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพ 
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2.1.3.2 ประเด็นอุปสรรคทางด้านการบรหิาร 

1) มหาวิทยาลัยต้องใชท้รัพยากรอันได้แก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ งบประมาณและ

เวลาอันจ ากัดในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาแผนงานทั้ง 5 ด้านให้บรรลุตาม

เปูาหมาย  

2) วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ ในระบบราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการมายาวนาน การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการบริหารองค์กรแนวใหม่ต้องสร้าง

ความเข้าใจและใหเ้วลาในการปรับตัวของบุคลากรในองค์กร 

3) ด้านงบประมาณมหาวิทยาลัยยังต้องใช้ระเบียบต่างๆ ภายใต้

กระทรวงการคลัง ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

 

 2.1.4 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐของประเทศไทย (IT 2010) ได้

ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

(Knowledge-Based Society) ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล  

มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต  รู้ เท่าทันโลก เพื่อพร้อมรับ 

การเปลี่ยนแปลงสามารถสั่งสมทุนทางปัญญารักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง

เหมาะสม โดยการน าสื่ออิ เลคทรอนิกส์มาใ ช้ในการบริการและการบริหารภาครัฐ  

(e-Government) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวติที่ดขีองคนไทย 
 

2.1.4.1 ประเด็นโอกาสทางด้านเทคโนโลยี 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันสามารถน ามาปรับใช้

ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้มากขึ้นเช่น การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่

มหาวิทยาลัยแห่งสารสนเทศ (e–University) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ (MIS) ทั้งด้านการบริหารงานทั่วไป การจัดการเรียนการสอน (e-learning) 
 

2.1.4.2 ประเด็นอุปสรรคทางด้านเทคโนโลยี 

 การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถปูองกัน 

การทุจริตได้ แต่ท าให้มีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยไม่สามารถคัดกรองผู้ประมูลที่ขาด

ประสิทธิภาพในการท างานได้ จงึสง่ผลใหก้ารก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
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2.2 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายใน หรือ ขีดสมรรถภาพภายในมหาวทิยาลัย 

จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2554” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2554 ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท

แอนดส์ปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 

49 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก 

/กอง รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยและได้น ามาให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

ศษิย์เก่าและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคดิเห็น ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้ 
 

 2.2.1 จุดแข็งของมหาวิทยาลัย 

 2.2.1.1 ด้านการเรียนการสอน   

1) มีหลักสูตรเปิดสอนที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของ

ผูเ้รียน  

2) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสทางการศึกษากับทุกคนที่ต้องการได้รับ

การศกึษา และอาจารย์มปีระสบการณก์ารสอนมานาน  

3) มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในการผลิตนักศึกษาสาขาวิชา

การศกึษา เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 

4) การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้ความส าคัญกับการฝึก

ปฏิบัติ มีการฝึกประสบการณจ์รงิ 

5) หลักสูตรมีความยืดหยุ่นโดยพัฒนาจากความต้องการของคนใน

ท้องถิ่น 

6) มีหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา 

(TQF) 

7) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 

8) มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

9) ในการเรียนการสอนด้านภาษา มีอาจารย์เจ้าของภาษาประจ าทุก

หลักสูตร 

10) เป็นสถานที่จัดการศึกษาที่อยู่กลางเมืองของเชียงใหม่ ที่สามารถ

ประสานกับหน่วยงานอื่นได้สะดวก 
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 2.2.1.2 ด้านการวจิัย   

1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย

อย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง 

2) งานวิจัยที่ด าเนินการมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา

ท้องถิ่นได้ 

3) มีเครอืข่ายและพื้นที่เพื่อการวจิัยจ านวนมาก 

4) มีนักวิจัยที่มคีวามรูเ้ฉพาะทางท าให้สามารถท างานวิจัยเชิงลึกได้ 

5) มีหน่วยงานทีก่ าหนดให้รับผดิชอบในการหาทุนสนับสนุนการท าวิจัย

และติดตามการด าเนินงานวิจัย 
 

2.2.1.3 ด้านบริการวิชาการ   

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูค้วามสามารถ และมีศักยภาพใน

การให้บริการวชิาการ สามารถเข้าถึงชุมชนได้ง่าย  

2) มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยในท้องถิ่นมาก   

3) มีการจัดอบรมระยะสั้นอย่างสม่ าเสมอ  

4) มหาวิทยาลัยใหค้วามส าคัญกับภารกิจด้านการบริการวชิาการ 

5) มีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่หลากหลาย และตรงตามความ

ต้องการของท้องถิ่น 

6) ในการบริการวิชาการได้เปิดโอกาสแก่ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง 
 

2.2.1.4 ด้านบริหารจัดการ   

1) มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรมีขนาดเล็ก ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนหรือ

บริหารงานได้ไม่ยากนัก  

2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า และมีการบริหารจัดการที่

ค่อนขา้งเป็นระบบ  

3) มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง  

 

 2.2.2 จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย 

2.2.2.1 ด้านการเรียนการสอน 

1) จ านวนห้องเรียน และสถานที่จัดการเรียนการสอนมีค่อนข้างคับ

แคบเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษา 
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2) สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ค่อนขา้งไม่เพียงพอ  

3) หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาก ซึ่งอาจเกินความจ าเป็นและความต้องการ

ของท้องถิ่น 

4) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย อาจเป็น

สาเหตทุีไ่ม่สามารถคัดสรรนักศึกษาที่เรยีนเก่งได้ทั้งหมด 

5) เป็นช่วงเวลาที่มอีาจารย์บรรจุใหม่เพิ่มมากขึ้น และอาจารย์ใหม่ส่วน

ใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการสอน 

6) คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

7) การสอดแทรกองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการเรียน การ

สอนยังมีนอ้ย       

8) การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์รายบุคคลยังไม่

เป็นระบบ  
 

2.2.2.2 ด้านการวจิัย   

1) จ านวนอาจารย์ และบุคลากร ที่ท างานวิจัยมีนอ้ย 

2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่มีนอ้ย 

3) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น การบูรณาการด้านการเรียน

การสอน การบริการวิชาการยังมีน้อย 

4) ขาดการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ 

5) การส่งเสริมเพื่อให้มีการเพิ่มจ านวนนักวิจัยที่มีคุณภาพยังมนี้อย 
 

2.2.2.3 ด้านบริการวิชาการ 

1) อาจารย์และบุคลากรบางส่วน ยังไม่ตระหนักถึงภารกิจ การบริการ

วิชาการ จงึมบีุคลากรเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ให้การบริการแก่ชุมชน 

2) การบริการวิชาการยังไม่บูรณาการสูก่ารเรียนการสอนและงานวิจัย  

3) การบริหารจัดการดา้นการบริการวชิาการยังไม่เป็นระบบ 

4) ไม่มีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแบบครบวงจรและขาดการมีส่วน

ร่วมของคณะ ศูนย์ ส านัก 

5) งบประมาณส าหรับการบริการวิชาการค่อนขา้งจ ากัด 
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2.2.2.4 ด้านการบริหารจัดการ   

1) การบริหารจัดการบางดา้นยังขาดการมสี่วนรว่มของบุคลากร 

2) มีการบริหารแบบราชการ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 

ที่จัดท าขึน้ใหม่ ซึ่งอาจไม่รัดกุมจงึท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติและท าให้เกิดการลา่ช้า 

3) ขาดการวางแผนที่ดีและไม่ชัดเจน จึงมีผลท าให้การบริหารจัดการ

ไม่เป็นระบบ 

4) ระบบของการบริหารจัดการยังไม่เอื้อตอ่การบริหารจัดการที่ด ี

5) การตดิตามการบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 

6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

บางท่านไม่ผลักดัน เพื่อให้มกีารบริหารจัดการที่ดี 



        

บทท่ี 3 

สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

 

3.1 วสิัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  

  มหาวิทยาลัยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  

3.1.1 วิสัยทัศน์ 

  เป็นสถาบันอุดมศกึษาช้ันน า เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1.2 พันธกิจ 

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยน าไปสู่วิสัยทัศน์ ได้ก าหนดพันธกิจหลักไว้ 7 ด้าน 

ได้แก่  

1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น 

ให้มคีุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

2) เสริมสรา้งความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการ

ศกึษา 

3) สร้างความเป็นเลิศดา้นวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ ความร่วมมือ

ทั้งในและตา่งประเทศ 

4) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ น าผลมา

บูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5) พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้ง

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

6) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

เชดิชูและสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 

7) พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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3.1.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น 

2) เพื่อผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 

ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศในวิชาชีพ 

3) เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ 

ความรว่มมอืทั้งในและตา่งประเทศ 

4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการ  

น าผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

รวมทั้งสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

6) เพื่ อ เสริมสร้ างความรู้  ความเข้ า ใจ  ปลูกจิตส านึก ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม เชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 

7) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึด

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

3.2 ค่านิยมหลักของมหาวทิยาลัย 

 ค่านิยมหลัก (Core value) ที่ยึดถือใช้กันมาในมหาวิทยาลัยจนกลายเป็นวัฒนธรรม

องค์กร ซึ่งเป็นตัวสนับสนุนหรือชี้น าการตัดสินใจของสมาชิกทุกคน มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

วิเคราะหค์่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย จากผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จ านวน ทั้งสิ้น 49 คน 

ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง  

รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงาน แล้วน ามาสอบถามความคิดเห็นจาก

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 395 คน ได้ค่านิยมหลักของ

มหาวิทยาลัย ดังนี ้ 
 

C Community สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล 

M Moral สร้างบัณฑิตดีสูส่ังคมไทยด้วยอุดมการณแ์หง่ศีลธรรม 

R Royal น้อมน าพระราชด าริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม 

U Unity มีจิตอาสาเป็นหนึ่งเดียวกัน  
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3.3  อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลติของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย การ

ด าเนนิการเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความ

เป็นมาของมหาวิทยาลัย และเจตนารมณใ์นการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
  

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “คนดีของท้องถ่ิน” 
 

นิยาม “คนดีของท้องถิ่น” คือบุคคลที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นที่มคีุณลักษณะ 4 ด้าน 

จากการสอบถามอาจารย์ บุคลากร นักศกึษา จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 410 คน เกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละดา้นได้ข้อสรุป ดังนี้  

1. มีความรูค้วามสามารถทางด้านวิชาการวิชาชีพ 

 ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก  

1.1 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร หรอืใช้โต้ตอบกับผูอ้ื่นได้ 

1.2 มีความกระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงได้  

1.3 สามารถน าความรู้และประสบการณว์ิชาชีพไปปฏิบัติได้ 

2. มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 

2.1 มีความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลอื และตอบแทนคุณของผู้มพีระคุณ

ทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน  

2.2 มีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผูอ้ื่น รู้จักการให้และการรับอย่างมเีหตุผล 

และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ส่วนรวม   

3. มีการปฏิบัติดี มีทักษะชีวติ เป็นพลเมืองดทีี่เป็นแบบอย่างของท้องถิ่น 

 ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 

3.1 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดรอ้น 

3.2 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 

3.3 มีความตระหนักและรู้ตัวเองอยู่เสมอ สามารถแยกแยะสิ่งดี สิ่งไม่ดีได้  
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4. มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

 ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 

4.1 มีความรักหวงแหน ชื่นชม ภาคภูมใิจต่อศลิปวัฒนธรรมและประเพณี 

ท้องถิ่น และสามารถประพฤติ ปฏิบัติตน ตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นได้ 

4.2 เข้าร่วมกิจกรรมหรอืโครงการ ตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 

 

3.4 เอกลักษณ์  

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน 

ให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รอง

คณบดี ผูอ้ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงาน

ได้ขอ้สรุปเพื่อก าหนดให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คอื 
 

“สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ท้องถ่ิน” 
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3.5 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

กับนโยบายชาติ 
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3.6 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ /กลยุทธ์หลัก /

กลยุทธ์รอง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการ

ของท้องถ่ิน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  

เป้าประสงค์   

1. หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 

2. นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

3. การจัดการศกึษานอกสถานที่ตั้งที่มคีุณภาพ 

4. นักศึกษาและบัณฑติครูมีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพครู 
5. นักศึกษาและบัณฑติมคีวามรูค้วามสามารถ และมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

6. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

1. จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถิ่น 

 

    

1.1 เ ร่ ง รั ด ให้ มี ก ารปรั บปรุ ง  และพัฒนา

หลั ก สู ต ร ทุ ก ร ะ ดั บ ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ านแล ะ

ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

1.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาให้

มีคุณภาพ 
1.3 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง 

 
2. ผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการผลิตครูสู่

ความเป็นเลิศ 

 

3. ผลิตบัณฑติใหส้อดคล้องกับอัตลักษณ์ 

 

3.1 จัดท าแผน พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีของ

ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

 

 

 

3.2 พัฒนาความรู้ความ สามารถของนักศึกษา

เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 

 

4. ด าเนินงานใหส้อดคล้องเอกลักษณ์ 

 

4.1 จัดให้ทุกหน่วยงานท ากิจกรรมมุ่งสู่การ

แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

4.2 จัดให้ทุกสาขาวิชาต้องก าหนดกิจกรรมที่

ปฏิบัติร่วมกับท้องถิ่นและการเรียนรู้  เข้าใจ

ท้องถิ่นของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ทุกสาขาวิชา

ต้องปฏิบัติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการ

เรยีนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์   

1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านภาษา 

2. นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

1. พัฒนาความเป็นเลิศทางดา้นภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จัดท าแผน พัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านภาษา 

1.2 จัดท าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนภาษา 

1.3 จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านภาษา 

1.4 จัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาและอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้าน

ภาษา 

1.5 พัฒนาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ภาษา 

1.6 ประเมินความส าเร็จกิจกรรม/โครงการตาม

เป้าประสงค์ 

 

2. เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

2.1 พัฒนาหลัก สูตรนานาชาติ เพื่อผลิต

บุคลากรตามความต้องการของประเทศ และ

กลุ่มประชาคมอาเซียน 

2.2 จัดท าแผน พัฒนาความพร้อมของนักศึกษา

และบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

3. สร้างเครือข่ายทั้งในและต่าง ประเทศ 3.1 จัดกิจกรรมที่สร้างความ สัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

 3.2 สร้างเครือ ข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

ทางดา้นวิชาการและด้านภาษาร่วมกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บรกิารวิชาการ 

และน าผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์   

1. งานวิจัยที่มคีุณภาพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2. การบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการกับเรียนการสอน 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย

ให้มคีุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จัดท าแผนพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่

ดีมคีุณภาพและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ 

1.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ ภูมภิาค และนานาชาติ 

1.4 สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ ภูมภิาค และนานาชาติ 

1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มี

คุณภาพในทุกระดับ 

1.6 พัฒนากระบวนการให้ บริการวิชาการ และ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก เพื่อระดมทรัพยากรในการ

ให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2. ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัย การ

บริการวิชาการ มาบูรณาการกับการเรียน

การสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

2.1 ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัย การบริการ

วิชาการ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

อย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์  

1. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศกึษาที่พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ   

2. การสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

1. ด า เนินการพัฒนาและส่ง เสริมความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ผลักดัน ให้ เกิ ดการด า เนินงานตาม

นโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 

1.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนองค์

ความรู้วิชาการ ทรัพยากร และผู้เช่ียวชาญ

เพื่ อก ารด า เนิ น งานตามน โยบายหนึ่ ง

มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี

ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น บ ท บ า ท ข อ ง

สถาบันอุดมศกึษาที่จะต้องเข้าถึง เข้าใจ และ

สัมผัสกับความเป็นจริงของสังคมชุมชนใน

ระดับพืน้ที่ 

1.4 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีบทบาทใน

การติดตาม วิเคราะห์ การเตือนภัย การ

แก้ปัญหาและชี้แนะทางเลือกเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนในระดับชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศ 

1.5 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เช่น หัตถกรรม 

การเกษตร เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) 

 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

2. ด า เ นิ น ง า น สื บ ส า น โ ค ร ง ก า ร อั น

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน

ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่สืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 28 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจติส านึก ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม เชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 

เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมีศูนย์การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานและ

เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จัดท าแผนพัฒนาศลิปวัฒนธรรม 

1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ นักศึกษา 

บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้มีจิตส านึกใน

การสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ความเป็น

ไทย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม 

ทางศิลปวัฒนธรรม 

1.4 สร้างเครือข่ายเพื่อสืบสานและเผยแพร่

งานด้านศลิปวัฒนธรรม 

1.5 พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ ทางวัฒนธรรม

ส าหรับเยาวชน ชุมชน และท้องถิ่น 

 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 จั ดท าแผนพัฒนาด้ านสิ่ ง แวดล้ อม 

พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนแปลงของ

บรรยากาศ 

2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา 

บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้มีจิตส านึกใน

การอนุ รั กษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดล้อม 

2.3 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์พลังงาน 

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดย

ยึดหลักการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

1. จัดการบริหารจัดการที่ดี 

 

1.1 พัฒน าร ะบบก า รบ ริ ห า ร ง าน ขอ ง

มหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

1.2 พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

1.3 จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านจรรยาบรรณ 

 

2. สร้างสุนทรียภาพในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม 

ปลอดภัยและมีความพร้อมต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

2.2 พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัยใหส้วยงาม มเีอกลักษณ์และ

เอือ้ต่อการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยสารสนเทศ 

 

3.1 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสารสนเทศ 

3.2 พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีคุณภาพสามารถใช้ประโยชน์

ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ได้เต็มศักยภาพ  

3.3 พัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้

ครอบคลุมทุกพืน้ที่ของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง 

4. ให้มกีารเตรียมการเป็นสถาบันในก ากับ 

 

4.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่

บุคลากรทุกฝ่าย 

4.2 ด า เนินการให้มีคณะกรรมการเพื่ อ

เตรียมการเป็นสถาบันในก ากับ 

 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

 

 

5.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

5.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการ

พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

 

6. ด าเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาทั้ง

ภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6.1 สร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา 

และบุคลากร  

6.2 ส่งเสริมให้การด าเนินงานของทุกฝ่ายใน 

มหาวิทยาลั ยมีประสิทธิภาพ สามารถ

สนับสนุนให้เกิดคุณภาพต่อการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

 

7. เร่งรัดการย้ายการจัดการศึกษาไปวิทยา

เขตสะลวง-ขีเ้หล็ก 

7.1 จัดท าแผนการย้ายการจัดการศึกษาไป

วิทยาเขตสะลวง-ขีเ้หล็ก 

7.2 จัดท าแผนพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตสะลวง-

ขี้เหล็ก ให้สามารถรองรับการจัดการ ศึกษา

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

7.3 สร้ า งค ว าม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า 

บุคลากรและประชาชนทั่วไปถึงประโยชน์และ

ความส าคัญในการ จัดการศึกษาที่วิทยาเขต

สะลวง-ขีเ้หล็ก 

 



 

บทท่ี 4 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและการสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถ่ิน ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

1. หลักสูตรท่ี

ตอบสนองความ

ตอ้งการของท้องถิ่น 

เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

1.1 จ านวน

หลักสูตรท่ีได้รับ

การรับรองจาก

สกอ. และ/หรือ

องคก์รวิชาชพี 

1.2 จ านวน

หลักสูตรท่ีได้รับ

การพัฒนา 

38 

 

 

 

 

43 

20 

 

 

 

 

20 

5 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

 

20 

15 

 

 

 

 

20 

1. จัดการศึกษาทั้งระดับ

ปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งในและ

นอกที่ต้ัง ที่มีคุณภาพ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นไป

ตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 

1.1 เร่งรัดให้มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการอบรมสัมมนา

แนวทางการพัฒนา  

1 รองอธิการบดี

รับผดิชอบงาน

วิชาการ  

2 รองอธิการบดี

รับผดิชอบงาน

กจิการนักศึกษา 

3 ผู้ช่วย

อธกิารบดีฝ่าย

วางแผนและ

พัฒนา 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

  

      

ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

และตอบสนองความ

ตอ้งการของท้องถิ่น 

หลักสูตรท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของท้องถิ่น 

- โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

และสังคม 

4 คณบดคีณะ /

วิทยาลัย  

5 ผู้อ านวยการ

ส านักส่งเสริม

วิชาการ 

6 ผู้อ านวยการ 

ส านัก/สถาบนั 

 2. นักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษามี

คุณภาพได้

มาตรฐาน 

 

2.1 ระดับความพึง

พอใจของผูใ้ช้

บัณฑิต ระดับ

บัณฑิตศกึษา 

4.46 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 1.2 พัฒนาอาจารย์

ผู้สอนระดับบัณฑิตศกึษา

ให้มีคุณภาพ 

 

- คัดสรรและสนับสนุนให้ผู้

มคีวามรู้ ความสามารถ 

รวมท้ังชาวตา่งประเทศท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ตา่ง ๆ เข้าสู่ระบบการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศกึษา 

3. การจัดการ

ศกึษานอกสถาน

ท่ีต้ังท่ีมีคุณภาพ 

3.1 ระดับความ 

พงึพอใจของ

ประชาชนและ

หนว่ยงานในทอ้งถิ่น

ท่ีมีต่อการจัดการ 

N/A 3.51 3.60 3.65 3.70 3.75 1.3 จัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

นอกสถานท่ีต้ัง 

- ให้ชุมชนและ

ท้องถิ่น มสี่วนร่วมในการ 

- พัฒนาศูนย์จัดการ ศกึษา

นอกสถานท่ีต้ังให้มคีวาม

พร้อมตอ่การจัดการศึกษา 

- จัดการเรียนการสอนตาม

ความตอ้งการของท้องถิ่น 

 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

 

 

 

 

 

 

ศกึษานอกสถาน

ท่ีต้ัง 

3.2 ร้อยละของ

การด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

นอกสถานท่ีต้ัง 

 

 

N/A 

 

 

60 

 

 

65 

 

 

70 

 

 

75 

 

 

80 

จัดท าแผนและขับเคลื่อน

แผนพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง 

- ให้ท้องถิ่นมีสว่น

ร่วมในการเสนอหลักสูตร

การเรียนการสอนท่ีเป็น

ความตอ้งการของท้องถิ่น 

- ประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษานอก

สถานท่ีต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

4. นักศกึษาและ

บัณฑิตครูมี 

คุณภาพได ้

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

4.1 จ านวนศษิยเ์ก่า

ท่ีประกอบวิชาชพี

ครูท่ีได้รับรางวัล 

ภายในระยะเวลา  

3 ปี 

 

25 28 31 34 37 40 2. ผลิตบณัฑิตครใูห้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

2.1 จัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการผลิตครูสู่ความ

เป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ให้นักศกึษามคีวามเข็มแขง็

ในวชิาชีพครูและวิชาเอก 

- จัดกิจกรรมสร้างความ 

สัมพันธ์ระหวา่งมหาวทิยาลัย

และศษิย์เก่าวิชาชพีครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

   

     

 - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศษิยเ์ก่าด้านวิชาการและ

วชิาชีพคร ู    

 

5. นักศกึษาและ

บัณฑิตมคีวามรู้

ความสามารถ 

และมีคุณสมบัติ

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยท่ี

เป็นไปตามความ

ตอ้งการของ

ท้องถิ่น 

 

5.1 จ านวนนักศกึษา

และบัณฑิตท่ีได้รับ

รางวัลหรือประกาศ

เกียรตคิุณเกี่ยวกับ

ความรู้ความสามารถ 

ด้านต่างๆ และความ

เป็นคนดี 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลิตบณัฑิตให้

สอดคล้องกับอัตลักษณ ์

3.1 จัดท าแผนพัฒนา

นักศกึษาให้เป็นคนดีของ

ท้องถิ่น 

3.2 พัฒนาความรูค้วาม 

สามารถของนักศึกษา

เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 

- จัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้แกน่ักศกึษา

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ

ชวีติ ทักษะสังคม เป็นคนดี

ของท้องถิ่นและบม่เพาะ

คุณลักษณะ ให้บัณฑิตเป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

- ก าหนดให้มีระบบการรับ

และการดูแลนักศกึษา 

- กิจกรรมศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

 

 

 5.2 ระดับความ 

พงึพอใจของ

นักศกึษาและ 

3.41 3.51 3.55 3.60 3.65 3.70  - ส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้ใชบั้ณฑิตและนักศกึษา 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

 บัณฑิตตอ่การ

จัดการเรียนการ

สอนและการ

สนับสนุนการเรียน

การสอน 

5.3 ระดับความ 

พงึพอใจของ

นักศกึษาตอ่ระบบ

การดูแลนักศกึษา 

5.4 ร้อยละของ

บัณฑิตท่ีได้งานท า 

หรือประกอบอาชีพ

อสิระภาย ในระยะ 

เวลา 1 ปี 

5.5 ระดับความ 

พงึพอใจของผูใ้ช้

บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

74.98 

 

 

 

 

4.04 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

75 

 

 

 

 

4.10 

 

 

 

 

 

 

3.51 

 

 

 

75 

 

 

 

 

4.15 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

80 

 

 

 

 

4.20 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

80 

 

 

 

 

4.25 

 

 

 

 

 

4.51 

 

 

 

80 

 

 

 

 

4.30 

   



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

6. กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพ

สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

6.1 ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมในทอ้งถิ่น 

 

N/A 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

65 

 

 

 

70 

 

 

 

4. ด าเนินงานให้

สอดคล้องเอกลักษณ ์

4.1 จัดให้ทุกหน่วยงาน

ท ากิจกรรมมุง่สู่การ

แก้ปัญหาและพัฒนา

ท้องถิ่นอยา่งแทจ้รงิ 

4.2 จัดให้ทุกสาขาวชิา

ตอ้งก าหนดกจิกรรมท่ี

ปฏบัิตร่ิวมกับท้องถิ่นและ

การเรียนรู้ เข้าใจท้องถิ่น

ของนักศกึษาเป็นกิจกรรมท่ี

ทุกสาขาวชิาต้องปฏบัิต ิ

- พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรตามความ

ตอ้งการของท้องถิ่นและให้

เป็นไปตามมาตรฐานตาม

วชิาการและวิชาชพี 

- กิจกรรมค่ายอาสาเพื่อ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

 

 6.2 ระดับความ 

พงึพอใจของ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นต่อการ

ด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลัย 

N/A 3.51 3.75 4 4.25 4.51  1 ส ารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนในท้องถิ่นต่อการ

ด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลัย 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

 เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

1. มหาวทิยาลัยมี

ความเป็นเลิศ

ทางด้านภาษา 

 

1.1 จ านวน

นักศกึษาและศิษย์

เก่าที่ได้รับรางวัล

ด้านภาษา 

1.2 ระดับความ 

พงึพอใจของผูใ้ช้

บัณฑิตด้านภาษา 

1.3 ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีสอบ

ผ่านการทดสอบ

ด้านภาษา 

N/A 

 

 

 

3.61 

 

 

69.29 

5 

 

 

 

3.8 

 

 

70 

10 

 

 

 

4 

 

 

72 

15 

 

 

 

4.2 

 

 

74 

20 

 

 

 

4.5 

 

 

76 

25 

 

 

 

4.5 

 

 

78 

1. พัฒนาความเป็นเลิศ

ทางดา้นภาษา 

1.1 จัดท าการวเิคราะห์

จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรคของการจัดการ

เรียนการสอนภาษา 

1.2 จัดท าแผนพัฒนา

นักศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ

ด้านภาษา 

1.3 จัดกจิกรรม/โครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศกึษาและอาจารย์สูค่วาม

เป็นเลิศด้านภาษา 

 

 

- ส ารวจความส าเร็จของ

ศษิยเ์ก่าด้านภาษาท่ีประสบ

ความส าเร็จในการท างาน 

- ส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้ใชบั้ณฑิตด้านภาษา 

- จัดให้นักศกึษาดา้นภาษา

ทดสอบความสามารถดา้น

ภาษาโดยใชข้้อสอบ

มาตรฐาน 

- โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนภาษา

สู่ความเป็นเลิศ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ

เพื่อการแข่งขันทางด้านภาษา 

1 รองอธิการบดี

รับผดิชอบงาน

วิชาการ 

2 คณบดคีณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคม 

ศาสตร ์

3 ผู้อ านวยการ

สถาบันภาษา 

ศิลปะและ

วัฒนธรม 

4 ผู้อ านวยการ

วิทยาลัย

นานาชาติ 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

        1.4 พัฒนาแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ภาษา 

1.5 ประเมินความส าเร็จ 

กิจกรรม/โครงการตาม

เป้าประสงค์ 

  

2. นักศกึษาและ

บุคลากรทุกฝ่ายใน

มหาวทิยาลัยมี

ความพร้อมเพื่อเข้า

สู่ประชาคม

อาเซียน 

2.1 ร้อยละของ

นักศกึษา และ

บุคลากรท่ีผ่านการ

อบรมความรู้เร่ือง

ประชาคมอาเซียน 

2.2 จ านวน

บุคลากรท่ีไปศึกษา

แลกเปลี่ยนใน

ตา่งประเทศ 

 

30 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

2. เตรียมการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

2.1 พัฒนาหลัก สูตร

นานาชาต ิเพื่อผลิต

บุคลากรตามความตอ้งการ

ของประเทศ และกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

2.2 จัดท าแผน พัฒนา

ความพร้อมของนักศึกษา

และบุคลากรทุกฝา่ยให้ม ี

 

 

- จัดการอบรมให้ความรู้แก่

นักศกึษาและบุคลากร 

- จัดการอบรมให้ความรู้

แก่ประชาชนท่ัวไป 

- จัดสภาพแวดลอ้มภายใน

มหาวทิยาลัยเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน 

 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

 2.3 จ านวน 

หลักสูตรนานาชาต ิ

5 6 7 8 9 10 ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรทุก

ฝ่ายได้รับการพัฒนา ศกึษา

ดูงานประเทศกลุม่ใน

อาเซียน 

 

3. มเีครอืขา่ย

ความร่วมมอืทาง

วชิาการท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

3.1 จ านวนโครงการ

ความร่วมมอืท้ัง 

ในและตา่งประเทศ 

3.2 จ านวน 

นักศกึษาแลกเปลี่ยน

จากต่างประเทศ 

 

14 

 

 

138 

16 

 

 

150 

18 

 

 

160 

20 

 

 

170 

22 

 

 

180 

24 

 

 

190 

3. สร้างเครือขา่ยทั้งใน

และตา่ง ประเทศ  

3.1 จัดกิจกรรมท่ีสร้าง

ความ สัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

3.2 สร้างเครอืขา่ย

ความร่วมมอืกับ

ต่างประเทศ เพื่อให้มกีาร

แลกเปลี่ยนนักศกึษาและ

บุคลากรทางด้านวชิาการ

และด้านภาษาร่วมกัน 

 

 

- จัดกิจกรรมเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

- สร้างเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืกับตา่งประเทศ 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ และน าผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

1. งานวจิัยท่ีมี

คุณภาพเพื่อ

แก้ปัญหาและ

พัฒนาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

1.1 ร้อยละของ

งานวจิัยท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ หรือ 

จดสิทธิบัตร  

อนุทธิบัตร 

1.2 ร้อยละของ

ผลงานวจิัยท่ี

น าไปใชป้ระโยชน์ 

1.3 ร้อยละความ

พงึพอใจของ

อาจารย์และ

บุคลากรต่อการ

สนับสนุนการ

ท างานวจิัย 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

12 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

15 

 

 

65 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

18 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

20 

 

 

75 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

22 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุน การ

ด าเนินงานวิจัยให้มี

คุณภาพ 

1.1 จัดท าแผน พัฒนา

งานวจิัยของมหาวิทยาลัย 

1.2 ส่งเสริมการพัฒนา

งานวจิัยและนวัตกรรมท่ีดมีี

คุณภาพและสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา

และพัฒนาทอ้งถิ่นได ้

 

 

 

- ส่งเสริมการพัฒนา

งานวจิัยและนวัตกรรมท่ีดมีี

คุณภาพและสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา

และพัฒนาทอ้งถิ่นได ้

- ส ารวจความพงึพอใจของ

อาจารย์และบุคลากรต่อ

การสนับสนุนการท างาน

วจิัย 

- อบรม ให้ความรู้แก่

อาจารย์และบุคลากร 

1 ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2 คณบดคีณะ /

วิทยาลัย 

3 ผู้อ านวยการ 

ส านัก/สถาบนั 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

 1.4 ร้อยละการเพิ่ม 

ขึน้ของงบประมาณ 

ด้านการวจิัยท่ี

ได้รับจัดสรร เทียบ

กับจ านวนบุคลากร

ท้ังหมด 

27,800 

บาท 

5 

 

10 15 20 25 1.3 ส่งเสริมการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

ภูมิภาค และนานาชาต ิ

1.4 สร้างเครอืขา่ยภาคี

การวจิัยในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ ภูมิภาค และ

นานาชาต ิ

1.5 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานวจิัยให้มี

คุณภาพในทุกระดับ 

1.6 พัฒนากระบวนการ

ให้ บริการวิชาการ และ

ประสานความรว่มมือกับ

หนว่ยงานท้ังภายในและ

ภายนอก เพ่ือระดม

ทรัพยากรในการให้บริการ

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมให้มีนักวิจัย

เพิ่มขึ้นและส ารวจจ านวน

นักวจิัย 

- ส่งเสริมให้มีปัจจัย

สนับสนุนท่ีเอื้อตอ่การท า

วจิัย 

- สร้างเครอืขา่ยนักวจิัยท้ัง

ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

 



 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

2. การบูรณาการ

งานวจิัย การ

บริการวิชาการกับ

เรียนการสอน 

2.1 ร้อยละของ

ผลงานวจิัย การ

บริการวิชาการท่ี

บูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

10 12 20 20 20 20 2. ส่งเสริมให้มกีารน า

ผลงานวิจัย การบริการ

วิชาการ มาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนอย่าง

เป็นรูปธรรม 

- ส่งเสริมให้มีการน า

ผลงานวจิัย การบริการ

วชิาการมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนอย่างเป็น

รูปธรรม 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาและส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

1. มหาวทิยาลัย

เป็นสถาบันการ 

ศกึษาท่ีพัฒนาและ

ส่งเสริมความ

เข้มแข็งของชุมชน 

สังคม และ

ประเทศชาติ   

1.1 จ านวน

โครงการ 

ท่ีสามารถพัฒนา

และส่งเสริมความ

เข็มแข็งของชุมชน 

ท้องถิ่น 

ประเทศชาติ  

1.2 ร้อยละของ

บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทของ

สถาบันอุดมศกึษาท่ี

จะตอ้งเข้าถึง เข้าใจ 

และสัมผัสกับความ 

5 

 

 

 

 

 

 

N/A 

9 

 

 

 

 

 

 

50 

10 

 

 

 

 

 

 

55 

12 

 

 

 

 

 

 

60 

14 

 

 

 

 

 

 

65 

16 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

1.  ด าเนนิการพัฒนาและ

ส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาต ิ

1.1 ผลักดันให้เกิดการ

ด าเนนิงานตามนโยบายหนึ่ง

มหาวทิยาลัยหนึ่งจังหวัด 

1.2 จัดตัง้คณะกรรมการ

เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้

วชิาการ ทรัพยากร และ

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการ

ด าเนนิงานตามนโยบายหนึ่ง

มหาวทิยาลัยหนึ่งจังหวัด 

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยมคีวามรู้ 

 

 

 

 

- ส ารวจปัญหาและความ

ตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่น 

ประเทศชาติ 

- โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชน ทอ้งถิ่น ประเทศชาติ  

- จัดให้มีการน าผลงาน

ของอาจารย์และบุคลากรสู่

การบริการวิชาการท่ีเป็น

ประโยชนแ์ละตรงกับความ 

1 รองอธิการบดี

รับผดิชอบงาน

กจิการสภา

มหาวทิยาลัย 

2 รองอธิการบดี

รับผดิชอบงาน

กจิการนักศึกษา 

3 คณบดคีณะ /

วิทยาลัย 

4  ผู้อ านวยการ 

ส านัก/สถาบนั  



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย 

กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 
กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59  
 เป็นจริงของสังคม

ชุมชนในระดับพื้นท่ี 

1.3 ร้อยละของ 

ความพงึพอใจของ

ประชาชนในชุมชน

ท้องถิ่นกลุ่ม 

เป้าหมายต่อการ

พัฒนาและสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

 

 

N/A 

 

 

 

 

50 

 

 

55 

 

 

60 

 

 

65 

 

 

 

70 

ความเข้าใจในบทบาทของ

สถาบันอุดมศกึษาท่ีจะต้อง

เข้าถึง เข้าใจ และสัมผัสกับ

ความเป็นจริงของสังคม

ชุมชนในระดับพืน้ท่ี 

1.4 สนับสนุนให้ทุก

หนว่ยงานมบีทบาทในการ

ตดิตาม วิเคราะห์ การเตอืน

ภัย การแก้ปัญหาและชี้แนะ

ทางเลอืกเกี่ยวกับเหตุการณ์

ท่ีมีผลกระทบต่อชวีติความ

เป็นอยูข่องประชาชนในระดับ

ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ 

1.5 ส่งเสริมวสิาหกิจ 

ชุมชน เชน่ หัตถกรรม 

การเกษตร เป็นต้น 

 

 

ตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่น 

ประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย 

กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 
กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59  
2. การสบืสาน

โครงการอันเนื่อง 

มาจากระราชด าริ 

เป็นภารกิจท่ีส าคัญ

ของมหาวิทยาลัย 

2.1 จ านวน

โครงการท่ีร่วมสบื

สานโครงการ 

อันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ

2.2 จ านวน

บุคลากรและ

นักศกึษาเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม

ท่ีสบืสานโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ

 

3 

 

 

 

 

N/A 

6 

 

 

 

 

2,000 

 

7 

 

 

 

 

2,500 

 

8 

 

 

 

 

3,000 

 

9 

 

 

 

 

3,500 

 

10 

 

 

 

 

4,000 

2. ด าเนินงานสืบสาน

โครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ

2.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน

ด าเนนิงาน โครงการ/

กิจกรรมท่ีสบืสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

2.2 ส่งเสริมให้ 

บุคลากรและนักศกึษาเข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ี 

สบืสานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด าร ิ

 

 

 

- ให้ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด ารแิก่

นักศกึษา บุคลากรทุกฝ่าย 

- จัดกิจกรรมสบืสาน

โครงการอันเนื่องมา จาก

พระราชด าร ิ

- สนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศกึษาเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมท่ีสบืสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจติส านึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมเชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

มหาวทิยาลัยเป็น

แหลง่เรียนรู้ สบื

สานและเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมและ

มศีูนยก์ารอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

1.1 ร้อยละความพงึ

พอใจของนักศึกษา 

บุคลากรและชุมชน 

ตอ่แหล่งเรียนรู้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม 

1.2 ร้อยละของ

โครงการหรือ

กิจกรรมดา้น 

ศลิปวัฒนธรรมตอ่

โครงการท้ังหมด 
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80 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนนุ

การสบืสานและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 จัดท าแผน พัฒนา

ศลิปวัฒนธรรม 

1.2 สร้างความรู้ความ

เข้าใจใหก้ับ นักศกึษา 

บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

ให้มีจิตส านึกในการสืบสาน 

อนุรักษแ์ละเผยแพร่ความ

เป็นไทยและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

1.3 สง่เสริมสนับสนุนให้

มกีารจัดกิจกรรมทาง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

 

 

- ส ารวจความพงึพอใจของ

นักศกึษา บุคลากรและ

ประชาชนท่ัวไปตอ่การ 

สบืสานและเผยแพร่ศิลปะ-

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

- ส ารวจความพงึพอใจ

ของนักศกึษา บุคลากรและ

ประชาชน ตอ่การมีสว่น

ร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มในท้องถิ่น 

1 ผู้อ านวยการ

สถาบันภาษา

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2 คณบดคีณะ/

วิทยาลัย  

3 ผู้อ านวยการ 

ส านัก/สถาบนั 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/กลยทุธ์รอง กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59  

 1.3 จ านวน

เครอืขา่ยดา้น

ศลิปวัฒนธรรม 

1.4 ร้อยละความ 

พงึพอใจของ

นักศกึษา บุคลากร

และประชาชน ตอ่

การมสี่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ

ศลิปวัฒนธรรมใน

ท้องถิ่น 

1.5 ร้อยละของ

อาจารย์ท่ีมีผลงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

3 
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10 
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84 

 

 

 

 

 

 

 

17 

9 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

20 

11 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

23 

15 

 

 

90 
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1.4 สร้างเครอืขา่ยเพื่อ

สบืสานและเผยแพร่งาน

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ทางวัฒนธรรมส าหรับ

เยาวชน ชุมชน และท้องถิ่น 

- ส ารวจความพงึพอใจ

ของนักศกึษาและบุคลากร

ตอ่การด าเนินงานและ

ประโยชนท่ี์ได้รับ 

- พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

ตามความตอ้งการของ

ท้องถิ่น 

- ส ารวจความพงึพอใจ

ของนักศกึษาตอ่อาจารย์ 

และสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอน 

- จัดอบรมพัฒนาอาจารย์

และบุคลากร 

 

 

 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/กลยทุธ์รอง กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59  

 1.6 ระดับความ 

พงึพอใจของ

นักศกึษา บุคลากร 

ตอ่การมีสว่นร่วม

ในการบริหาร

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มใน

ท้องถิ่น 

1.7 ร้อยละของ

งบประมาณในการ

จัดโครงการหรือ

กิจกรรมดา้น

อนุรักษ ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มเทียบ

กับงบประมาณ

ท้ังหมด 

N/A 
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3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 
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4.5 
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2. ส่งเสริมและสนบัสนุน

การอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2.1 จัดท าแผน พัฒนา

ด้านส่ิงแวดลอ้มพลังงาน 

ทดแทนและการเปลี่ยนแปลง

ของบรรยากาศ 

2.2 สร้างความรู้ความ

เข้าใจใหก้ับนักศกึษา 

บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

2.3 สร้างเครอืข่ายใน

การอนุรักษพ์ลังงาน

สิ่งแวดลอ้มและการ

เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ 

  

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

 1.8 จ านวน

เครอืขา่ยดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

10 12 14 16 18 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

มหาวทิยาลัย

บริหารจัดการตาม

หลักบริหารจัดการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

1.1 ระดับความ 

ส าเร็จในการปฏบัิติ

ตามบทบาท หนา้ที่

ของอธิการบด ี

คณบดีและ

ผู้อ านวยการ 

1.2 ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากร 

นักศกึษาตอ่การ

บริหารจัดการ

มหาวทิยาลัย คณะ 

วทิยาลัย สถาบัน 

ส านัก 

4.17 

 

 

 

 

 

N/A 

4.2 

 

 

 

 

 

3.51 

4.3 

 

 

 

 

 

3.75 

4.4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4.51 

 

 

 

 

 

4.25 

 

4.51 

 

 

 

 

 

4.51 

 

1. จัดการบรหิารจัดการ 

ที่ด ี

1.1 พัฒนาระบบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย

โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

1.2 พัฒนาโครงสร้าง

การบริหารจัดการ

มหาวทิยาลัย 

 

 

 

- ส ารวจความพงึพอใจของ

นักศกึษา บุคลากร และ

ประชาชนท่ัวไปตอ่การ

บริหารงานของมหาวทิยาลัย 

- ส ารวจความพงึพอใจของ

นักศกึษา บุคลากร และ

ประชาชนท่ัวไปตอ่การ

ให้บริการของมหาวทิยาลยั 

- จัดประชุมสัมมนาให้ แก่

อาจารย์และบุคลากร 

1 อธิการบดี 

2 รองอธิการบดี 

3 ผู้ช่วย

อธิการบดี 

4 คณบดคีณะ/

วิทยาลัย  

5 ผูอ้ านวยการ

ส านัก/สถาบนั 

 

       1.3 จัดท าแผนกลยุทธ์

ด้านจรรยาบรรณ 

 

- การอบรมและใหค้วามรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ แก่

บุคลากร 

 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

  
      

 - จัดการบริหารความเสี่ยง

เกี่ยวกับการผิดจรรยาบรรณ 

 

 1.3 ระดับความพึง

พอใจของบุคลากร 

และนักศกึษาตอ่

การสร้าง

สุนทรียภาพใน

มหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

3.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สรา้งสุนทรียภาพ ใน

มหาวทิยาลัย 

2.1 พัฒนา ปรับปรุง

อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏบัิตกิารให้มคีวาม

เหมาะสม ปลอดภัยและมี

ความพร้อมตอ่การจัดการ

เรียนการสอน 

     2.2 พัฒนา ปรับปรุง

สภาพ แวดลอ้มภายใน

มหาวทิยาลัยให้สวยงามมี

เอกลักษณ์และเอ้ือต่อการ

สร้างบรรยากาศทาง

วชิาการ 

 

 

- จัดท าแผนแมบ่ทในการ

พัฒนาพืน้ท่ี 

1 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบ ริ หารจั ดการการ

จัดการเรียนการสอน 

2. จัดภูมิทัศนใ์ห้ร่มร่ืน 

3. ปรับปรุงสภาพอาคาร

สถานท่ีให้เหมาะสมกับ 

การสนับสนุนการเรียน 

การสอน  

 

 

 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

 1.4 จ านวนระบบ 

เทคโนโลยสีาร- 

สนเทศท่ีได้รับ 

การพัฒนาและ

สามารถน าไปใช้

ประโยชนใ์นการ

บริหารงานได้ 

1.5 ระดับความ 

พงึพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อ

ความเพยีงพอ 

ทันเวลา และมีความ

สมบูรณ์ของข้อมูล 

 

 

4 ระบบ 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3.75 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

4.25 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

3. ส่งเสริมสนับสนนุให้

มหาวทิยาลัยเป็น

มหาวทิยาลัยสารสนเทศ 

3.1 จัดท าแผนพัฒนา

มหาวทิยาลัยสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยสารสนเทศ 

3.2 พัฒนาโครงสร้าง

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ให้มีคุณภาพสามารถใช้

ประโยชนใ์นการบริหาร

จัดการและการเรียนการ

สอนได้เต็มศักยภาพ  

3.3 พัฒนาประสิทธิ-

ภาพและเสถียรภาพของ

การให้บริการด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศให้

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของ

มหาวทิยาลัย 

 

 

 

- จัดท าแผนพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ระบบสาร-

สนเทศ 

3. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

4. โครงการจัดการ

ฮาร์ดแวร์เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

5. โครงการดูแลระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

         6. โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้การใชส้ารสนเทศ 

7. โครงการจัดการระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

ไร้สาย 

 

        4. ให้มกีารเตรียมการ

เป็นสถาบันในก ากับ 

4.1 จัดกิจกรรมให้

ความรู้ความเข้าใจแก่

บุคลากรทุกฝ่าย 

4.2 ด าเนนิการให้มี

คณะกรรมการเพื่อ

เตรียมการเป็นสถาบันใน

ก ากับ 

  

 1.6 ร้อยละของ

อาจารย์และ

บุคลากรท่ีได้รับ

การศกึษาตอ่ หรือ 

80.76 

 

 

 

83 

 

 

 

86 

 

 

 

89 

 

 

 

92 

 

 

 

95 

 

 

 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุน

การพัฒนาบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยอยา่งเปน็

ระบบ  

  



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

 เข้าประชุม อบรม 

สัมมนาเพ่ือพัฒนา

ตนเองในรอบ 1 ปี       

5.1 จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 

5.2 ส่งเสริมให้บุคลากร 

ทุกระดับได้รับการพัฒนา 

อยา่งเท่าเทียมกัน 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

- สนับสนุนให้อาจารย์ และ

บุคลากรศกึษาต่อและเข้า

ประชุม อบรม สัมมนา  

 

 1.7 ผลการประเมิน

การประกันคุณภาพ

การศึกษาทัง้ภายใน

และภายนอก 

4.23/ 

4.22 

(ภายใน/

ภายนอก) 

4.30 

 

4.35 4.40 4.45/ 

4.30 

4.50 6. ด าเนินการประกนั

คุณภาพการศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอก

อย่างมปีระสทิธิภาพ 

6.1 สร้างความเข้าใจใน

การประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวทิยาลัย

ให้กับนักศกึษาและ

บุคลากร 

6.2 ส่งเสริมให้การ

ด าเนนิงานของทุกฝ่ายใน 

มหาวทิยาลัยมปีระสิทธิภาพ 

สามารถสนับสนุนให้เกิด 

- จัดท าแผนพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษา

ท้ังภายในและภายนอก 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

        คุณภาพตอ่การจัดการ

การศึกษาของมหาวทิยาลัย

อย่างแท้จริง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 ร้อยละความ 

ส าเร็จของการ

ด าเนนิการตาม

แผนการยา้ยการจดั

การศึกษาไปท่ีวิทยา

เขตสะลวง-ขีเ้หล็ก 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

60 

 

7. เร่งรดัการยา้ยการจัด

การศึกษาไปวทิยาเขต 

สะลวง-ขี้เหล็ก 

7.1  ด าเนนิการตาม

แผนการยา้ยการจดั

การศึกษาไปวทิยาเขต    

สะลวง-ขีเ้หล็ก  

 

 

 

- จัดท าแผนการย้ายการ

จัดการศกึษาไปยังวทิยาเขต

สะลวง-ขีเ้หล็ก 

- ยา้ยการจัดการศึกษาไป

ยังวิทยาเขตสะลวง-ขีเ้หล็ก 

 

 1.9 ร้อยละของการ

ด าเนนิงานพัฒนา

พื้นท่ีท่ีเป็นไปตาม

ระยะเวลาซึ่งก าหนด

ในผังแม่บท 

N/A 40 60 65 75 80 7.2  จัดท าแผนพัฒนา

พื้นท่ีวิทยาเขตสะลวง-

ขีเ้หล็ก ให้สามารถรองรับ

การจัดการ ศึกษาได้อยา่ง

เป็นรูปธรรม 

- จัดท าแผนพัฒนาพืน้ท่ี

วทิยาเขตสะลวง-ขีเ้หล็ก

เพื่อรองรับการย้ายการจัด

การศึกษา 

 

 

 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล

พื้นฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธห์ลัก/ 

กลยุทธ์รอง 

กจิกรรม/โครงการรเิริ่ม 

(Strategic initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 

54 55 56 57 58 59 

 1.10 ระดับความ   

พงึพอใจของอาจารย์ 

บุคลากรและ

นักศกึษาตอ่การ

เตรียมความพร้อม

ในการย้ายการจัด

การศึกษาไปยังวิทยา

เขตสะลวง-ขีเ้หล็ก 

N/A 3.5 3.7 4 4.2 4.5 7.3 สร้างความเข้าใจ

ให้กับนักศกึษา บุคลากร

และประชาชนท่ัวไปถึง

ประโยชนแ์ละความส าคญั

ในการ จัดการศึกษาที่วทิยา

เขตสะลวง-ขีเ้หล็ก 

- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความเข้าใจแก่นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไปในการยา้ย

การจัดการศกึษาไปยัง

วทิยาเขตสะลวง-ขีเ้หล็ก 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

การบรหิารแผนสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมนิผล 
 

5.1 กลไกในการบริหารแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

 ในการน าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

นั้นมหาวิทยาลัยจะด าเนนิการดังนี ้

5.1.1 การน าไปสู่การปฏิบัติ 

1) มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ผู้บริหาร  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด ให้เป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน 

และเน้นการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายโดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

2) มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

เดียวกัน และการอนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการต่างๆ จะต้องเป็นกิจกรรม / 

โครงการที่สนับสนุนใหก้ลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 

3) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจนเพื่อการติดตามผล เมื่อคณะและหน่วยงานเสนอกิจกรรม/โครงการและผ่านการอนุมัติ

แล้ว กองนโยบายและแผนจะบรรจุกิจกรรม/โครงการเหล่านั้นในแผนปฏิบัติราชการในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย เพื่อการตดิตามผลการด าเนนิงานต่อไป 

4) เมื่อหนว่ยงานได้รับอนุมัตกิิจกรรม/โครงการของหน่วยงานแล้ว ให้หน่วยงาน

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5) ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่

ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผล

การด าเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากสิน้สุดไตรมาสที่ 2 และสิน้สุดปีงบประมาณ  
 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 58 

 

6) ให้ผู้บริหารที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ์พรอ้มทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

ในการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

5.1.2 แผนภูมิแสดงการน ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

นโยบายและกลยทุธ ์

แผนปฏิบัตริาชการ 

ของมหาวทิยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

โครงการ/กิจกรรม 

ตดิตาม ประเมินผล

การด าเนนิโครงการ 

ทบทวนแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นสถาบันอุดมศกึษาชั้นน า เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 59 

 

5.2  การติดตามประเมนิผล 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงาน เป็น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพื่อประเมินว่าคณะและ

หน่วยงานสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการด าเนินงานนั้น

สนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม

ประเมินผลจะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็น

ข้อมูลปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม

สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและ

แนวทางในการบริหารตอ่ไป 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 

แผนที่ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) 



 

ภาคผนวก ข 

ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2557) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถ่ิน ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัด 

1. หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่นเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

จากสกอ. และ/หรอืองค์กรวิชาชีพ 

 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสกอ. และ/หรือ

องค์กรวิชาชีพเฉพาะในปีงบประมาณนั้น 

1.2 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณนั้น 

2. กระบวนการผลติบัณฑิตสอดคล้อง

กับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.1 จ านวนศษิย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพ

ครูที่ได้รับรางวัล ภายในระยะเวลา 3 ป ี

 จ านวนศษิย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับรางวัล ภายใน

ระยะ เวลา 3 ปี ทั้งในระดับท้องถิ่นหรอืระดับชาติหรอืระดับ

นานาชาติ 

5. นักศึกษาและบัณฑติมคีวามรู้

ความสามารถ และมีคุณสมบัติตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นไป

ตามความตอ้งการของท้องถิ่น 

5.1 จ านวนนักศึกษาและบัณฑติที่ได้รับ

รางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับ

ความรูค้วามสามารถด้านต่างๆ และ

ความเป็นคนดี 

 จ านวนนักศกึษาและบัณฑติที่ได้รับรางวัลหรือประกาศ

เกียรติคุณเกี่ยวกับความรูค้วามสามารถด้านต่างๆ และความ

เป็นคนดี ทั้งในระดับท้องถิ่นหรอืระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัด 

 5.3 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษา

ต่อระบบการดูแลนักศึกษา 

 ระบบการดูแลนักศกึษา จะครอบคลุมการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ

นักศึกษา ตัง้แตเ่ริ่มเข้าเรียนจนถึงจบการศกึษา อาทิเชน่ การรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียน การกู้ยืมเงนิกยศ./กรอ. 

เป็นต้น 

6. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

มีคุณภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

6.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมในท้องถิ่น 

 

 กิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่ท้องถิ่นจัดขึ้น หรอืกิจกรรม

ที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ หรอืกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

ร่วมกันจัดขึ้น หรอืกิจกรรมที่มหีนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อื่นเป็นผู้จัดขึน้และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านวชิาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัด 

1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ

ทางดา้นภาษา 

1.1 จ านวนนักศึกษาและศษิย์เก่าที่ได้รับ

รางวัลด้านภาษา 

 นักศึกษาและศษิย์เก่าที่ได้รับรางวัลทางด้านภาษา ทั้งใน

ระดับท้องถิ่นหรอืระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

 1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต

ด้านภาษา 

 เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตเกี่ยวกับการใช้

ภาษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ และน าผลมาบูรณาการกับ  

การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัด 

1. งานวิจัยที่มคีุณภาพเพื่อแก้ปัญหา

และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1.1 ร้อยละของงานวิจัย ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ 

หรอืจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

 ร้อยละของงานวิจัย ที่ตพีิมพ์เผยแพร ่หรอืจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตรเทียบกบัจ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการแลว้เสร็จทั้งหมด

ในปีงบประมาณ 

 1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เทียบกับจ านวน

งานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในปีงบประมาณ 

 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์

และบุคลากรต่อการสนับสนุนการท างาน

วิจัย 

 การสนับสนุนการท างานวิจัย หมายถึงทางด้านการบริหาร

จัดการและด้านงบประมาณ 

 1.4 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ 

ด้านการวิจัยที่ได้รับจัดสรร เทียบกับ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 งบประมาณรวมทั้งงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงิน

รายได้ 

2. การบูรณาการงานวิจัย การบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอน 

2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย การบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอน 

 การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนจะต้องมีหลักฐาน เอกสารอ้างอิง เช่น มีการน าไปใช้

ประกอบเป็นบทความหรอืเอกสารประกอบการสอน หรอืมีปรากฏ

ในเอกสารแนวการสอน เป็นต้น 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัด 

1. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศกึษาที่

พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   

1.1 จ านวนโครงการที่สามารถพัฒนา

และส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน 

ท้องถิ่น ประเทศชาติ  

 โครงการที่ด าเนินการแลว้ผลการด าเนินการมีผลกระทบต่อ

ชุมชน ท้องถิ่น หรอืประเทศชาติให้มีความเข็มแข็งในด้านความ

สามัคคี สุขภาพ เศรษฐกิจ เป็นต้น 

 1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย 

ต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่

เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการ

ด าเนนิโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูและสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัด 

1. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบ

สานและเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมและมี

ศูนย์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา 

บุคลากรและชุมชน ต่อแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศลิปวัฒนธรรม 

 แหลง่เรียนรูด้้านศลิปวัฒนธรรม ได้แก่ อาคาร สถานที่ที่ใชใ้น

การศกึษา ค้นคว้าหรอืปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1.3 จ านวนเครือข่ายด้าน

ศลิปวัฒนธรรม 

 เครือขา่ยด้านศลิปวัฒนธรรม นับเครือขา่ยที่มกีารท า MOU 

ร่วมกันทั้งหนว่ยงานที่เป็นองค์กรภาครัฐและเอกชน 

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา 

บุคลากรและประชาชน ตอ่การมสี่วน

ร่วมในการบริหารจัดการ

ศลิปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 การมสี่วนรว่มของนักศกึษา บุคลากรและประชาชน ในการ

บริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น มีสว่นร่วมในการ

วางแผนการด าเนนิงาน การให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ

ด าเนนิงาน การประเมินผลการด าเนินงาน การเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม เป็นต้น 

1.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานด้าน

ศลิปวัฒนธรรม 

 ผลงานด้านศลิปวัฒนธรรม เชน่ การเขียนบทความ การท า

วิจัยเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม การได้รับการยกย่องประกาศ

เกียรตคิุณ/ได้รับเกียรตบิัตร/รางวัลทางด้านการส่งเสริมหรอืการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัด 

 1.6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

บุคลากร ตอ่การมสี่วนรว่มในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 การมสี่วนรว่มของนักศกึษา บุคลากรและประชาชน ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

เชน่ มีสว่นร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การให้ข้อเสนอแนะ 

/แนวทางการด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงาน การเข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยให้มคีุณภาพ โดยยดึหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค าอธิบาย/นิยามตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตามหลัก

บริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

1.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 

นักศกึษาต่อการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

 ความพึงพอใจของบุคลากร นักศกึษา ที่มีต่อการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย ในด้าน การวางแผน (Planning) การจัด

องค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) และการ

ควบคุม(Controlling) 

1.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 

และนักศึกษาต่อการสร้างสุนทรียภาพ

ในมหาวิทยาลัย 

 

 สุนทรียภาพในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อารมณ์ หรือ ความรู้สกึที่

มีต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นรูปธรรม เชน่ 

ต้นไม ้ดอกไม้ อาคาร สถานที่ เป็นต้น และนามธรรม เช่น 

อากาศ ควัน ความรอ้น เสียง เป็นต้น 

 



 

ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) 
 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) ในระหว่างวันที่ 17- 18 กันยายน 2554 

ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ทเชียงใหม่ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการ

สัมมนา จ านวน 49 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านัก/กอง รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองและผูป้ฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

1. ผศ. ดร.เรืองเดช   วงค์หล้า   อธิการบดี 

2. ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ รองอธิการบดี 

3. ผศ. ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดี 

4. ผศ. ธรรมกิตต์ ธรรมโม รองอธิการบดี 

5. ผศ. สุมิตรา ศรชูีชาติ รองอธิการบดี 

6. อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

7. ผศ. บัญชา อินทะกูล  ผูช่้วยอธิการบดี 

8. รศ. กาญจนา สิรกิุลรัตน์ ผูช่้วยอธิการบดี 

9. ผศ. พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผูช่้วยอธิการบดี 

10. รศ. ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. อาจารย์ณัฎฐพร จักรวิเชยีร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

12. ผศ. ดร.อรพินท์ ศริิบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13. อาจารย์ทัศนีพร ประภัสสร รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

14. ผศ. เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

15. อาจารย์สาโรจน์  สะอาดเอี่ยม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

16. ผศ. สุกัญญา ค านวณสกุณี คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 

17. ผศ. ดารารัตน์     ไชยาโส  รองคณบดีคณะวทิยาการจัดการ 

18. รศ. น.สพ.ศุภชัย ศรธีิวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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19. ผศ. สุพจน์ บุญแรง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

20. รศ. ประยุทธ        วงศแ์ปง คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

21. ผศ. เสรี ปานซาง รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

22. ผศ. วนิดา ถึงแสง รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

23. อาจารย์ประจักษ์ เข็มมุกด์ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

24. รศ. อุไรวรรณ ค าไทย รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

25. ผศ. สุชานาฎ สิตานุรักษ์  ผูอ้ านวยการสถาบันภาษาศิลปะและ

วัฒนธรรม 

26. อาจารย์ฉันทนา ศศธิรามาศ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษาศลิปะฯ 

27. อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี รองผู้อ านวยการสถาบันภาษาศลิปะฯ 

28. อาจารย์ศริิกรณ์ กันขัติ ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

29. นางเสาร์ค า เมืองแก้ว หัวหนา้ส านักงานส านักส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบียน 

30. อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

31. ผศ. วรพจน์ วีรพลิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

32. ผศ. มนตรี ศริิจันทร์ชื่น  ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

33. นางสาวศิริพร รพิล  บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

34. นางสาวกรรณกิาร์ ซาซง บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

35. อาจารย์ภัทรกมล รักสวน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

36. อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมอืงใจ รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนแห่งเอเชยี 

37. นางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

38. นางสุนี พนันตา ผูอ้ านวยการกลาง 

39. นายสยาม กันหาลลิา ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา 

40. นางพรศร ี ขันไชย ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน 

41. นางสาวมนัญชญา รัตนกิจ หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

42. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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43. นางสาวปราณิศา จันทร์มา บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

44. นางประไพ ปรีชา  บุคลากรกองนโยบายและแผน 

45. นางสาววิลาวัลย์  หนอ่ค าศักดิ์ บุคลากรกองนโยบายและแผน 

46. นางสาวบุญรักษ์       กฤษวงษ์ บุคลากรกองนโยบายและแผน 

47. นางสาวชลธิชา วีค า บุคลากรกองนโยบายและแผน 

48. นางสาววิยนุช           วัฒนะ บุคลากรกองนโยบายและแผน 

49. นางสาวปอลิน  นัยนา บุคลากรกองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 
 
 




